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  029-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:31. (  للقرآن السنة نسخ حول الك�م تتمة - 1

  ) 00:07:00(  ؟.تركھا على إصراره مع بيته في للص�ة التارك شقيقه يستقبل أن ل�نسان يجوز ھل - 2

  ) 00:08:21(  ؟. اDمام تكبير سماعه لعدم ركنين وفاته اDمام مع يصلي الذي المأموم حكم ما - 3

  ) 00:11:52(  ؟.جمعة أم ظھراً  يستأنفھا ھل الجمعة ص�ة تشھد جلوس في وضوءه انتقض من ماحكم - 4

 قديمة قبور تحتھا المساجد بعض تكون قد:  يقول عمن الجواب وما ؟ المقابر على بناؤه تم قد مسجد في الص�ة حكم ما - 5

  ) 00:25:26(  ؟. عليھا وتصلون

  ) 00:44:36(  ؟.فقيراً  كان إذا أجره بعد منھا الجزار يعطي وھل ؟ المصلى في اTضحية ذبح السنة من ھل - 6

  ) 00:45:09(  ؟ يومھا في العيد صلى لمن والمأموم اDمام عن الجمعة ص�ة تسقط ھل - 7

  ) 00:46:02(  ؟ الجمعة يوم المنبر على الدعاء حكم ما - 8

  ) 00:49:51(  ؟.النبوي المولد حكم ما - 9

  ) 00:54:06(  ؟ نفسه به حدَّثت ما على المسلم يحاسب ھل -  10

  ) 00:55:04(  ؟ المدرس أمام القرآن تقرأ أن للمرأة يجوز فھل التجويد تسمى مادة الكلية في -  11

  ) 00:56:53(  ؟ بالسبحة التسبيح حكم ما -  12

 أسود به كأني: (  وقوله)  بھم فيخسف الكعبة جيش يغزى(  وحديث)  القيامة يوم إلى اليوم ھذا بعد الكعبة تغزى [(  حديث -  13

  ) 00:58:25(  ؟. الحديثين ھذين بين التوفيق فكيف)  حجراً  حجراً  يلعقھا أبحج

  ) 01:00:09(  ؟ الجمعة يوم بعرفة الوقوف كان إذا أكبر فضل يوجد ھل -  14

 ) 01:01:06(  ؟ البنوك مال من الحج يجوز ھل -  15
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

ونقول تسلط تسلط احلديث على عموم القرآن فخصصه وتسلط احلديث على نص القرآن فنسخه ، ال  :الشيخ 

واياه إال حكما واحدا فرق بني األمرين إال من الناحية الشكلية وذلك ألن النص املنسوخ عادة ال حيمل يف ط



بينما النص املخصص حيمل يف طواياه عديدا من األحكام واألجزاء فيأيت احلديث وينسخ جزءا منه فهذا اجلزء 

املنسوخ من النص العام يف القرآن يساوي النص املنسوخ برمته من القرآن حبديث ألنه ال حيمل إال حكما واحدا 

ديث خيصص القرآن يلزمهم أن يقولوا أيضا بأن احلديث ينسخ القرآن ألنه ؛ فإذا االعرتاف وهذا البد منه بأن احل

  . .التخصيص هو نسخا ، تفضل 

  . كحديث ينسخ . )ال وصية لوارث ( كنا حنفظ نسخ السنة   :السائل 

هذا النراه فرق بني التخصيص وبني النسخ من حيث توهم أن القرآن ال جيوز أن ينسخ باحلديث ألن  :الشيخ 

ث أقل أيش ؟ ثبوتا ، طيب فإذا ما الذي جوز التخصيص وهو أيضا أقل ثبوتا ؟ فيما يقال عن هذا يقال احلدي

عن ذاك أما اآلن ما حيضرين وأنا يف بعض األحباث فإين كنت أذكر أنه يف مثال من نسخت السنة القرآن لعله 

كم أو تخفوه يحاسبكم به اهللا هللا ما في السموات وما في األرض وإن تبدوا ما في أنفس(( : قوله تعاىل

ملا نزلت هذه اآلية جاء أصحاب النيب صلى  ))فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واهللا على كل شيء قدير 

يا رسول اهللا أمرنا بالصالة فصلينا وبالصوم فصمنا وباحلج : ( اهللا عليه وسلم فجثوا أمامه على الركب قالوا 

:  عزوجل مبا يف قلوبنا فهذا مما ال طاقة لنا به ، فقال عليه الصالة والسالم فحججنا وبالزكاة أما أن يؤاخذنا اهللا

أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى ملوسى مسعنا وعصينا قولوا مسعنا وأطعنا ، فأخذوا يقولوا حىت ذلت ا 

ما كسبت وعليها ما ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها لها (( ألسنتهم وخضعت هلا قلوم فأنزل اهللا عزوجل 

إن اهللا جتاوز يل عن أميت ( إىل آخر اآلية ، فقال عليه السالم جبملة ما قال فيما يتعلق ذه اآلية .. ))اكتسبت 

(( : ، فإذا قوله تعاىل) ما مل تتكلم أو تعمل به ) ( ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما مل تتكلم أو تعمل به 

(( هذا نسخ ما مل يتكلم اإلنسان ، ال يؤاخذ مبا يف نفسه واآلية صرحية  ))فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 

( فجاء احلديث . ))إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اهللا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 

ذا من وه). إن اهللا جتاوز يل عن أميت ما حدثت به أنفسها أو ما حدثت به أنفسها ما مل تتكلم أو تعمل به 

فضل اهللا عزوجل على عباده املؤمنني أن دفع عنهم املؤاخذة عن حديث النفس وطاملا تتحدث النفس بأشياء 

  . وأشياء ربنا عزوجل ميحوها وال يؤاخذ صاحبها ا ، نعم 

  .الناسخ هنا هو اآلية أم احلديث  :السائل 

  . كيف   :الشيخ 

  . الناسخ يف هذا احلكم ؟  :السائل 

  .ديث احل :الشيخ 



  . ))ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ((  :السائل 

ال ، لو شاء اهللا أن يعاقب الناس مبا سبق يف اآلية األوىل أخذهم ا احلديث هو يلي بني ووضح ، اآلية  :الشيخ 

  . .))ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت (( ما فيها هذا التوضيح 

  .هذا توضيح هلا مبا تكلمت عليه يا شيخ ؟  أليس :السائل 

هو اكتساب هذا القليب هو اكتساب الشيء القليب كسب أيضا آه معلوم ولذلك أهل العلم وخاصة  :الشيخ 

منهم ابن تيمية يقول العمل عمالن عمل قليب وعمل جوارحي وهو حينما يقول هذا يفسر بعض األحاديث 

خاري ومسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن أفضل األعمال فقال الصحيحة اليت منها كما يف صحيح الب

  .وفسر هذا بأنه العمل القليب هكذا نعم ) إميان باهللا ورسوله ( 

  .هل جيوز لإلنسان أن يستقبل شقيقه أي تارك الصالة يف بيته مع إصراره على ترك الصالة ؟  :السائل 

  .هل جيوز أن يستقبل ؟  :الشيخ 

  . شقيقه تارك الصالة يف بيته مع إصراره على ترك الصالة  :السائل 

هذه مسألة ختتلف إذا كان املستقبل نفظ يده من شقيقه يعين أيس منه يئس منه فينبغي منه أن ال  :الشيخ 

يستقبله ؛ أما إن كان يرجوا أن يهتدي بسبب متابعة أخيه له بالتذكري والنصيحة فأوىل أن ال يقاطعه ؛ فاملسألة 

ذا ختتلف من إنسان آلخر فإن كنت يئست منه فأعلن العداء له مبقاطعته لعله يرجع إىل اهللا عزوجل ويتوب ، إ

  .وإال فاستقباله وتذكريه ونصحه يكون أوىل وأوىل 

سؤال يا شيخ مسبوقا يف الصالة يف الصالة يف املسجد أثناء التشهد والصالة اإلبراهيمية أثناء وض  :السائل 

د كلمة اهللا أكرب ظن هذا املسبوق هذا اإلمام سجد سجود السهو بقي هذا املسبوق ساجدا واإلمام رفع اإلمام عن

مث ظن هذا املصلي أنه ما زال املصلني يف السجود أكملوا قراءة الفاحتة وأثناء الركوع بقوله اهللا أكرب هنالك ض 

الفاحتة هل يسجد سجود السهو أم يأيت بالركعة  واستحى من املصلني هنا يف ركنني فاته الركن األول وهو قراءة

  .األخرية 

  . بدنا نشوف تتمة القصة الطريفة هذه الذي الرجل ملا تنبه خبطئه وقف قائما ؟  :الشيخ 

  .نعم وقف قائما  :السائل 

  . مث ركع ؟  :الشيخ 

  . وحلق اإلمام أثناء الركوع  :السائل 

 :الطالب . هم ما قام من التشهد إىل الركوع وإمنا قام إىل القيام مث ركع حلق اإلمام أثناء الركوع لكن امل :الشيخ 



  . بقي ساجدا 

فهمت يا أخي أقول بقي ساجدا ما شاء اهللا حىت ختم الفاحتة اإلمام لكن أنا أسأل ملا قام بعد أن رفع  :الشيخ 

ركوع فإن كان إىل القيام مث شارك اإلمام رأسه هذا املسبوق ملا رفع رأسه من سجوده الطويل قام إىل القيام أم إىل ال

  .يف الركوع فصالته ماشية أما إن قام من السجود إىل الركوع فصالته باطلة ، واضح اجلواب 

  .نعم جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .احلمد هللا  :الشيخ 

  .سؤال يتعلق بالصالة  :السائل 

  . الركوع القيام  من أجل التكبري يا أستاذنا بالنسبة للوقوف قبل :السائل 

  .شلون  :الشيخ 

  .منشان التكبري  :السائل 

مش منشان التكبري منشان القيام ، القيام هو ركن لو فرضنا قام وما كرب فهو ترك واجبا وهو إن فعل  :الشيخ 

ذلك كان آمثا ؛ لكن املهم أن الصالة تصح بأن يقف ولو قليال ؛ التكبري ليس بركن ، القيام هو ركن فرتك 

  .لتكبري إمث أما ترك القيام إبطال للصالة فالبد يف هذه احلالة بأن جيمع بني القيام مث الركوع ا

  . طيب لو يعيد ركعة  :السائل 

  .ال ما يعيد الصالة أقول الصالة صحيحة بس عفوا يعيد ركعة هو باعتباره مسبوق  :الشيخ 

  .باعتباره ما قام إال إىل الركوع  :السائل 

  نت عم تتصور ألنه ما قام ال أ :الشيخ 

  ال :السائل 

  . بطلت صالته  :الشيخ 

  .كلها   :السائل 

  .أينعم  :الشيخ 

يف التشهد األخري أو يف تشهد اجلمعة رجل أحدث وخرج ليتوضأ فرجع واإلمام أى صالة اجلمعة هل  :السائل 

  .يصلي ظهرا أم ماذا يفعل ؟ 

  . عفوا  :الشيخ 

  .اللي قلت إن صالته باطلة كلها يعين خيرج من الصالة مث يلتحق بالصالة مرة أخرى  يف الصالة نفسها :السائل 



  . أينعم  :الشيخ 

يف التشهد بركعيت اجلمعة رجل أثناء التشهد أحدث وخرج ليتوضأ وعاد فوجد اإلمام قد أى الصالة  :السائل 

  . ماذا يفعل هو اآلن ؟ 

  . هو شارك اإلمام من أول الصالة  :الشيخ 

  . نعم من أول الصالة  :السائل 

  . فأحدث  :الشيخ 

  . فأحدث  :السائل 

رأيك ؛ هذا يبين أم يستأنف يف  ...هذه للعلماء فيها قولني أنا ما أذكر كثريا ما سئلت هذا السؤال وما  :الشيخ 

ف قول يقول يبين على ما مضى فيكمل على هذا القول بكمل مجعه عرفت كيف على قول من يقول يستأن

  . الصالة فهو البد من أن يصلي الظهر 

  . جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .فتحت يل باب جديد يف السؤال وقصده أنه يعيد الصالة كلها مجعة واال ظهر : احلليب 

  .هذا جباوبه  :الشيخ 

  .أنت جوابك كان على البناء : احلليب 

  . ال أنا بقول يف قولني قول يبين وقول يستأنف  :الشيخ 

  .نعم يستأنف : ليب احل

  .إذا بىن يكمل مجعه إذا استأنف يستأنف ظهرا هذا الذي قلته  :الشيخ 

  .كيف يتم اجلمعة يعين يصلي التشهد   :السائل 

  .طبعا يكمل وين وصل يكمل وين أحدث هناك يكمل هذا معىن البنا ، نعم  :الشيخ 

  .ه أخرى بعد أن يتوضأ اهللا أكرب يكرب وجيلس للتشهد بتكبري  :السائل 

  .يا أخي هذا امسه استئناف يأيت ويكمل كما لومل يفعل شيئا  :الشيخ 

  .كأنه شيئا مل يكن : احلليب 

  .أنا أقول إن فعلتموه لصالة العشاء يف املسجد أذن إذا . أينعم  :الشيخ 

ال إله إال اهللا ، أشهد أن  اهللا أكرب اهللا أكرب ، اهللا أكرب اهللا أكرب ، أشهد أن ال إله إال اهللا  أشهد أن :السائل 

  . ...حممدا رسول اهللا  أشهد أن حممدا رسول اهللا 



  اقامة الصالة

  االحنراف عن اليسار على ما أظن وهذا احنراف عن اليمني أين أبو معاذ ؟  :الشيخ 

  .نعم نعم أنا راقبت غروب الشمس فكنت أصلي على اليمني : أبو معاذ 

اآلن تغرب الشمس من  ))رب المشارق والمغارب (( : كما قال تعاىل ...يا أخي غروب الشمس  :الشيخ 

هنا ، يف الشتاء تغرب من هنا ؛ فهل أنت يف الشتاء تصلي هكذا ويف الصيف تصلي هكذا ؛ فبدك تشوف زوال 

الشمس يف الظهر يعين مع معرفة شيء من علم الفلك ومعرفة الدرجات للكرة األرضية مبعىن إذا كانت الكعبة 

العامود هذا فيختلف وضع اإلنسان بني يكون هنا وبني أن يكون هناك ، فعليه أن يعرف كم هو منحرف هذه 

عن الكعبة كم درجة درجة أو درجتني حنن عندنا إذا قلنا خطوط اللي بسموها خطوط الطول فخط الطول ما 

يش ؟ مكة فنحن مكة البد بيجي معنا متاما من القطب الشمايل إىل القطب اجلنويب مرورا على بلدنا وعلى أ

ننحرف يسارا شويه مبعىن إذا كانت هذه العامود هي الكعبة فنحن موقعنا هناك ، فحينئذ بدنا ننحرف هيك 

ويلي بكونوا هنا بدهم ينحرفوا هيك وهكذا أنا اآلن اللي بعرفه بالنسبة لوضع داري ودار أخونا أبو عبد اهللا أنه 

ا قلت لك يف احنراف قلت يل نعم ميينا فقلت يف نفسي أهل الدار أدرى ا الزم ننحرف يسارا ، أنا أستغربت مل

واالحنراف هذا على اليسار ما بكون على طريقة  ...يا اهللا استووا  ...لكن ملا راجعت نفسي وجدت االختالف 

  . ...املخدات  ...مكانك راوح ، كله بده ينحرف ، 

بالركعة الثانية رمحه  "ملك " يف سورة الفاحتة بـ "مالك " ظة قرأ كلمة فالشيخ األلباين يؤم الناس بالصالة ، مالح[ 

اهللا ؛ واملالحظة الثانية ال يرتك فراغ يف القراءة بني سورة الفاحتة والسورة الصغرية وهذه هي السنة يف ذلك كما كان 

  ].نتهت الصالة ا. يفعل ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن بعده صحابته رضي اهللا تعاىل عنهم 

  اجوبة على أسئلة عرب اهلاتف

أستاذنا سألناك سابقا خبصوص املسجد الذي بين على أرض كانت فيها مقربة ويدعي البعض أن هذا  :السائل 

املسجد مل يقع على مقربة كان ال يوجد شيء هذا املكان املسجد قبور ؛ ولكن هذا املسجد يوجد حوله قبور 

  من مث على أجنابه وقال بعض من اإلخوة أنه جيوز أي نعم الصالة أوال أمامه على القبلة و 

يف هذا املسجد وال مانع هلذا ولكن سألناه ما حجتك يف ذلك قال قد يكون يوجد قبور حتت هذا املسجد 

  .املوجودين حنن فيه يعين أو يف أي مكان فما ردكم على ذلك ؟ 

كم املساجد املبنية على القبور واجلواب مفصل جدا يف كتاب أقول وباهللا التوفيق أوال جيب أن نعرف ح :الشيخ 

وخالصة ذلك أن املسجد املبين على القبور فيما  "حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد " يل خاص بعنوان 



يغلب على الظن فال جتوز الصالة فيه وهو مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه ؛ والشك أنه جيب 

مسجد بين على مقربة معروفة ولو بغلبة الظن أا كانت تلك األرض مقربة مث أقيم املسجد عليها ؛ مث التفريق بني 

ليس من الضروري أن تكون القبور أو أن يكون القرب يف هذا املسجد ظاهرا شاخصا إذا ما كانت القبور هناك 

القبور شاخصة بارزة أو مل تكن كذلك ؛ حقيقة يف األرض فال جيوز إقامة املسجد على املقربة إطالقا سواء كانت 

أما أن يقال أي مسجد بين على أرض فيمكن أن تكون تلك األرض أصلها مقربة أو فيها قبور فنقول هذا كالم 

  صحيح وقدميا قال بعضهم وأظنه املعري 

  صاح هذه قبورنا متلئ الرحب        فأين القبور من عهد عاد" 

  "األرض إال من هذه األجساد خفف الوطء ما أظن أدمي         

لكن مثة فرق بني أرض معروف أا كانت مقربة أو أنه يوجد فيها آثار قبور يف أثناء احلفريات وبني أرض ال  

يعرف شيء من ذلك فيها ؛ فالبد من هذا التفريق ولذلك ال جيوز التوسع يف طرق االحتماالت اليت جاء أحدها 

كام الشرعية مبثل هذه االفرتاضات ؛ فاملسألة تدور بني أن يكون هناك علم بأن آنفا كما أنه ال جيوز تعطيل األح

هذا املسجد بين على قرب ولو كان هذا العلم مبنيا على غلبة الظن وبني مسجد بين على أرض ال خيطر يف بال 

باحلرام ؛ فإذا افرتضنا إنسان أن هناك قرب أو قبور فيجب التفريق بني األمرين وإال اختلط احلابل بالنابل واحلالل 

أن املسجد املذكور يف السؤال آنفا حقيقة مل ينب على قرب أو على قبور لكن مادامت القبور حميطة من جانبيه 

شرقا وغربا ويف قبلته أيضا فهذا الوضع يشعر بأن املسجد بين على املقربة على أنين مسعت من بعضهم أنه وجد 

قبور وعظام أموات فهذا يشعر بأن أرض املسجد ال ميكن أن تكون  يف بعض األماكن من أساس هذا املسجد

سليمة من أن يكون فيها قبور ؛ وعلى كل حال إذا افرتضنا يقينا أنه ليس يف املسجد هذا أي قرب وأنه مل ينب 

ول على مقربة فيبقى اإلشكال قائما من حيث أنه حماط بالقبور وخباصة يف اجلهة القبلية ؛ ففي هذه الصورة يق

اإلمام أمحد بأنه البد من بناء جدار أو سور يفصل املقربة عن املسجد أي يف اجتهاد اإلمام أمحد ال يكفي جدار 

املسجد القبلي فاصال بينه وبني املقربة بل البد من بناء جدار آخر يفصل املقربة عن جدار املسجد القبلي ؛ وقد 

د ؛ املهم أن يكون هناك هذا الفاصل من اجلدار بني سئل بعضهم كم تكون املسافة طبعا هذا ليس له حتدي

  .جدار املسجد وبني املقربة ؛ هذا جوابنا عن هذا السؤال واحلمد هللا رب العاملني 

  .يقول بعض إخواننا أنه ال يطبق هذا الكالم على أمثال اليهود بالنسبة للقبور أو احلرمة : أبو ليلى 

  . كيف يعين   :الشيخ 

  .مثال اليهود اختذوا قبورهم مساجد فهذا ال يطبق يف هذا يعين : أبو ليلى 



  . ليه  :الشيخ 

  . ...هم يقولون بعض اإلخوة أما أنا : أبو ليلى 

  .ال أنا أقول هم يقولون هذا ملاذا ال يطبق  :الشيخ 

  على القبور أينعم ألم هم قاصدين القبور أما املساجد املوجودة هنا مش قاصدين فيها إن املساجد : أبو ليلى 

آه ، فهمت اآلن ، اجلواب أن الصالة يف املسجد املبين على القرب أو على القبور كالصالة يف األوقات  :الشيخ 

املكروهة ففي األحاديث الصحيحة النهي عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروا وعلل الرسول عليه السالم 

رق وحينما تغرب فإمنا تشرق وتغرب بني قرين شيطان يف بعض الروايات الصحيحة عنه أن الشمس حينما تش

وحينذاك يسجد هلا عباد الشمس ؛ فالعلماء متفقون مجيعا على النهي عن الصالة يف هذين الوقتني ؛ وال يشرتط 

يف ارتكاب النهي أن يكون قاصدا الصالة يف وقت الكراهة ألنه يكفي يف ذلك أنه يتشبه بأولئك الذين يعبدون 

لك يقال متاما يف املسجد املبىن على القرب ، هذا املسجد املبىن على القرب أوال هو كمسجد يف الشمس ؛ كذ

مشاة للكنائس والبيع اليت يتعبد فيها اليهود والنصارى فصورة املشاة واضحة يف هذا البنيان الذي هو املسجد 

نظر عن نواياهم ومقاصدهم فهم أيضا املبىن على القرب من جهة وأولئك الذين يصلون يف ذلك املكان بغض ال

يتشبهون باليهود والنصارى الذين يصلون يف مساجدهم املبنية على قبور أنبيائهم وصاحليهم ؛ فإذا ليس من 

الشرط هنا ليكون األمر حمظورا أن يقال بأنه قاصد ؛ ألن األمر يدور بني شخصني أحدمها ال يقصد املسجد من 

ا اآلخر شر من األول واألول ال ينجو من الشر ألنه يصلي يف مكان يتشبه فيه أجل القرب واآلخر يقصد ؛ فهذ

باليهود والنصارى ؛ هلذا جيب على هؤالء اإلخوان أن يتفقهوا يف الدين وأن ال يظنوا أن األحكام الشرعية وأن 

وهو ال يقصد الشر  احملرمات يف الشريعة اإلسالمية ال تكون حراما إال بقصد الشر ؛ فقد يرتكب اإلنسان حمرم 

ويظل حكمه حراما ، وحسبنا على ذلك مثاال ما ذكرته آنفا من الصالة عند طلوع الشمس وعند غروا هذا من 

عمل عبدة األقمار والشموس فالذي يصلي يف هذا الوقت ال خيطر يف باله أن يعظم الشمس لكن مع ذلك 

  . الكافر ؛ هذا جواب السؤال السابق ينهى لكي ال تظهر مشاة بني املسلم يف ذلك الوقت وبني

أستاذي اآلن خبصوص املسجد الذي أشرت عليه لو بين جدار مقابل طبعا القبلة هل نبدأ كالسابق أنه : أبو ليلى

  . ...عدم جواز الصالة فيه أو 

عا للهوى أنه هذا يعود بارك اهللا فيك إىل اعتقاد املصلني أو إىل معرفتهم وقناعتهم الشخصية ليست إتبا :الشيخ 

هذا املسجد الذي هو حماط بالقبور من اجلهة الغربية من اجلهة الشرقية واجلهة القبلية كيف بنيت هذه املقربة وترك 

هذا املكان فارغا حىت جاء بعض الناس يف آخر الزمان فبنوا يف هذا املكان مسجدا ومل يكن هذا املكان مقربة 



ؤالء الذين يريدون أن يصلوا هل هم مقتنعون فعال أن هذا املسجد مل يقم يوما ما ؛ هذا األمر يعود إىل قناعة ه

  .  ...على مقربة وإن قيل نعم اقتنعوا ؛ كيف تتصور املوضوع كيف بنيت املقربة شرقا وغربا وجنوبا 

  .جنوبا وغربا جهتني فقط : أبو ليلى

ية هذا الفراغ هذه األرض يعين كيف بقيت مش مهم بنسا حمكم جبهة جهتني اجلهة الغربية واجلهة اجلنوب :الشيخ 

  . هكذا بدون أي نتء فيها يف أن مييز وهل هذه املقربة هي ملك إلنسان أم هي وقف للمسلمني ؟ 

  .ملك إلنسان أستاذي : أبو ليلى

  . املقربة  :الشيخ 

ي يعين مش مثل أينعم وبيعت يف املدة األخرية حيث كان يف ملك إلنسان وكان الدفن فيها عشوائ: أبو ليلى

  . ...مقربة سحاب لو كان األمر مثل مقربة سحاب فبكون اإلنسان مطمئن أكثر 

معليش ، معليش حنن مبنش اآلن أن القبور بنيت يف هذه األرض عشوائيا كما تقول ما الذي حدد هذه  :الشيخ 

سجد ، لو أن املسجد بين قدميا اجلهة وهذه اجلهة ومل تتعد اخلطوات العشوائية إىل هذا املكان الذي بين عليه امل

قبل املقربة وجاء الناس فاضطروا أن يبنوا حول املسجد ألن املسجد حمصور باجلدر ؛ لكن القضية بالعكس املقربة 

من قبل مث املسجد هو الذي بين يف تلك األرض ؛ كيف ميكن أن يتصور اإلنسان هذا ويضاف إىل ذلك أنين 

  . ثناء احلفريات يف أساس املسجد وجدوا قبورا مسعت من بعض إخواننا هناك أنه أ

طيب لو كانوا هم خمطئني يعين حتت أساسات السور مش حتت أساسات البناء القائم هل نشك قد : أبو ليلى 

  .يكون حتت أساسات املسجد 

  .حتت أيش  :الشيخ 

  .ت هذا السور اللي هي التهوية يعين كالسور هذا مش حتت البناء مثال كهذا حت: أبو ليلى 

  . وهل هذا جدار املسجد ؟  :الشيخ 

  . أينعم يعين وجدوا األساسات حتت هذا : أبو ليلى 

  .فاهم فاهم وهذا جدار املسجد  :الشيخ 

  .أينعم : أبو ليلى 

  . هذا جدار املسجد  :الشيخ 

  . أينعم هذا جدار املسجد وهذا السور تبعه : أبو ليلى 

  .هذا ما يؤثر  :الشيخ 



  .  ...أينعم هذا ما يؤثر لو كان يف حتته :  أبو ليلى

  . أينعم  :الشيخ 

  .اللي بده يؤثر أن يكون حتت املسجد مباشرة : أبو ليلى 

  .أينعم  :الشيخ 

  . جزاك اهللا خريا : أبو ليلى 

  .وإياك  :الشيخ 

  .أستاذي خبصوص هل يف دليل على تلبس اجلن لإلنس : أبو ليلى 

وهو املصروع ، ويف . ))كالذي يتخبطه الشيطان من المس (( : رآن قوله تعاىل طبعا موجود يف الق :الشيخ 

أحاديث أن الرسول عليه السالم كان خيرج اجلان من بعض املصابني بالصرع ؛ وابن تيمية كان مشهور بأنه كان 

أمور الغيب  يفعل ذلك اقتداء به عليه السالم ؛ فهذا معروف وبني عندنا شيء ليس له عالقة بالصرع لكنه من

فالشيطان ليس مادة من مادة اإلنسان ). إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم ( حيث قال عليه السالم 

حبيث أنه ال ميكن أن حتل مادة يف مادة ال هو الشيطان من بعض التقريب كاهلواء ، كالنور إذا حطيت يف مكان 

  .  ...مظلم ملبه 

  عند الشيخ وشخص يسلم على الشيخ انقطاع يف التسجيل التليفون يرن 

  . السالم عليكم ورمحة اهللا  :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  . كيف حال شيخنا   :السائل 

  .احلمد هللا خبري كيفك أنت  :الشيخ 

  .احلمد هللا  :السائل 

  .اجلميع خبري  :الشيخ 

  .احلمد هللا رب العاملني  :السائل 

  .مد هللا رب العاملني احل :الشيخ 

  .كيف صحتك اليوم   :السائل 

  .احلمد هللا خبري  :الشيخ 

  .احلمد هللا حياك اهللا  :السائل 



  . أهال  :الشيخ 

  .شيخي بدي أسأل  :السائل 

  .تفضل  :الشيخ 

  . بالنسبة لألضحية هل من السنة الذبح يف املصلى  :السائل 

  .هذه سنة اإلمام  :الشيخ 

  .مام سنة اإل :السائل 

  .أينعم  :الشيخ 

  .فقط لإلمام  :السائل 

  .إىل املصلى فهذا ليس من السنة  ...أما  :الشيخ 

  . جزاكم اهللا خريا  :السائل 

  . .وإياك  :الشيخ 

  .اجلزار إذا كان فقريا فهل جيوز أن يعطى من األضحية زيادة على أجرته  :السائل 

  . ال ، ال جيوز  :الشيخ 

  . خريا جزاكم اهللا :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 

أيضا كمان سؤال يا أستاذنا صالة اجلمعة إذا جاءت يف يوم عيد فهل تسقط كلية يعين يرخص بأن ال  :السائل 

  .يصليها املسلم 

  .نعم  :الشيخ 

  .وال يصلي مكاا شيء يعين الظهر مثال  :السائل 

  .ال إمنا اإلمام البد له من أن جيمع  :الشيخ 

  . ي اجلمعة يصل :السائل 

  .اإلمام  :الشيخ 

  .أينعم  :السائل 

  . والذين يصلون العيد فهم باخليار من شاء ترك ومن شاء صلى  :الشيخ 

  اجلمعة :السائل 



  .أينعم  :الشيخ 

  . هل له أن يصلي الظهر إن مل يصل اجلمعة  :السائل 

  .  تسقط صالة الظهر ال إذا سقطت صالة الظهر عفوا إذا سقطت صالة اجلمعة فبالتايل :الشيخ 

  .جزاكم اهللا خريا  :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 

شيخي بالنسبة للدعاء على املنرب يوم اجلمعة معروف أنه بدعة لكن ورد يف املسند وعند أيب داود أيضا  :السائل 

أال يفهم  " إذا دعا" ، لفظة )كان يشري بأصبعه إذا دعا ( وغريمها بسند صحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .منها الدعاء على املنرب أماذا يفهم منها 

  .شو لفظ احلديث  :الشيخ 

  . كان يشري بأصبعه إذا دعا   :السائل 

  . هكذا لفظ احلديث  :الشيخ 

قبح اهللا هاتني اليدين فإن النيب " يقول ملا رأى أحد الناس يدعوا  ...أينعم هو احلديث لصحايب امسه  :السائل 

  . "ه وسلم مل يكن يقول إذا دعا إال أن يشري بأصبعه صلى اهللا علي

نعم هذا أوال كما ترى ليس صرحيا بأن الرسول عليه السالم كان يدعوا يف اخلطبة وإمنا يتكلم كالما عاما  :الشيخ 

يدعوا هذا ظاهر احلديث أن الرسول عليه السالم كان  ...لينفي رفع اليدين يف اخلطبة هذا أوال وثانيا إذا قلنا ان 

باخلطبة فنحن ال ننكر مشروعية الدعاء يف اخلطبة وإمنا ننكر شيئني اثنني أوال التزام الدعاء يف اخلطبة يوم اجلمعة 

  وضح لك هذا  ...والشيء اآلخر أن جيعل الدعاء يف اخلطبة الثانية اللي بسموها خطبة 

  .نعم  :السائل 

وعدم شرعيتها  ...يعطي جواز هذه األمور اليت فصلنا لذلك أقول احلديث هذا الذي تشري اليه ال  :الشيخ 

  . واضح 

  جزاك اهللا خري إذا إذا دعا اخلطيب أثناء اخلطبة وما خصص هلا وقت جيوز له ذلك  :السائل 

إذا دعت حاجة كما دعا الرسول عليه السالم حينما طلب ذلك الرجل السقيا ورفع  ...جيوز له ذلك  :الشيخ 

فيشرع رفع يديه ويرفع الناس حتته أما اختاذ ذلك جزءا من ) اللهم اسقنا اللهم اسقنا ( ل يديه فبان إبطاه وقا

  .اخلطبة فهذا الذي ننكره 

يف شيء خطر ببايل يا أستاذ ملا قرأت احلديث يشري بأصبعه إذا دعا خطر يف بايل قوله عليه السالم يف  :السائل 



  .فقلت هذا ينايف ذلك املوضع أليس كذلك ).  اللهم إين قد بلغت اللهم فاشهد( حجة الوداع 

  . مبناسبة أيش  :الشيخ 

  .رفع األصبع الذي يشري بأصبعه صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

  .ال ، يشري بأصبعه إىل السماء  :الشيخ 

  .إىل السماء مث ينكسه عليهم  :السائل 

  .آه  :الشيخ 

  .اللهم فاشهد  :السائل 

  . آه هذا غري ذلك :الشيخ 

  . غري ذلك  :السائل 

  .أينعم  :الشيخ 

طيب هل نتصور أن النيب إذا دعا كان يقول اللهم اغفر لنا وارمحنا وبشري بأصبعه هكذا كما هو رسول  :السائل 

  . اهللا 

  .هو أشبه شيء يا أخي ذا اإلشارة مثل اإلشارة بالتشهد  :الشيخ 

  .أينعم أينعم جزاك اهللا خري  :السائل 

  .هال أ :الشيخ 

  . إقامة املولد : سائلة 

  .عمل املولد  :الشيخ 

  .نعم : سائلة 

  .هل عرفت أن الرسول عليه السالم عمل مولدا  :الشيخ 

  .ما ورد : سائلة 

  .ورد ؟  :الشيخ 

  .ال ما مسعت : سائلة 

  . ما مسعت  :الشيخ 

  . ال ، يعين هل هذا يعين ال جيوز عمله على اإلطالق : سائلة 

وز واال ما جيوز ؟ مادام أنك تسأيل بطريق املنطق السليم ملعرفة احلكم هل مسعت أو علمت أن جي :الشيخ 



  . الرسول عليه السالم عمل مولدا ؟ 

  . ...أنا ما مسعت ولكن : سائلة 

  . الصحابة والتابعني واألئمة اتهدين شو علمك م هل أقاموا مولدا ؟  :الشيخ 

  . ما قرأت ما ورد : سائلة 

بقول لك االن مادام ما قرأت املولد باتفاق املسلمني مل يكن يف عهد السنني األولني ال يف عهد  :شيخ ال

الصحابة وال يف عهد التابعني وال عهد أتباع التابعني ولعلك تعريف أن العهود الثالثة املشهود هلا باخلريية والعلماء 

  يقولون

  "تداع من خلف وكل خري يف اتباع من سلف      وكل شر يف اب "

من هؤالء السلف ؟ األئمة األربعة الذين يقلدهم مجاهري املسلمني اليوم ؛ شويف لو افرتضنا أن املولد خري وفيه 

ثواب وأجر فهل تتصورين أن هؤالء األئمة ومن قبلهم من السلف الصاحل تفوم هذه القرىب على افرتاض أا 

يهم إنه نكون حنن متعبدين أكثر ، هذا أمر مستحيل لذلك أنت وكل قرىب تقرم إىل اهللا زلفى ونستدرك حنن عل

مسلم عليه أن يعرف إنه كل عبادة مل يتعبدها السلف الصاحل فال ميكن أن تكون عبادة مشروعة ألا لو كانت 

  . خريا لسبقونا إليه ، وضح اجلواب إن شاء اهللا ؟ 

  . إن شاء اهللا : السائلة 

لنا يف البيت هم بقوموا وبعملوا هذا املولد ، األهل يف البيت هم بكونوا بدهم شيخنا خبصوص أه: السائلة 

يعملوا هذا املولد فنحن ايش يكون تصرفنا بالنسبة هلم فهم اللي بقوموا بعمله وحنن ال نستطيع أن نقنعهم بعدم 

  .عمله 

أهلك أنت تسأيل عن يا أخيت يا بنيت أنت عليك نفسك ، عليك نفسك أنت اآلن ما بتسأيل عن  :الشيخ 

  .نفسك فأنا أسألك الكالم يلي مسعتك إياه استوعبتيه وفهمتيه 

  .نعم استوعبته وأفهمته : السائلة 

طيب أنت واجبك مع الزمن أنك تزدادي علما وتفهمي اللي حولك فإن فهموا فبها ونعم وإال فعليك  :الشيخ 

  .نفسك 

  نعم : السائلة 

ولكن أكثر (( : كلهم علماء ؟ طبعا أقل الناس هم العلماء كما قال تعاىل  كل الناس هكذا هل الناس  :الشيخ 

فمن الناس من يقتنع مبا يقوله العامل ومنهم ال يقتنع فالذي ال يأخذ مبا يقوله العامل خاصة . ))الناس ال يعلمون 



يف شيء غريه . )) تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال(( : إذا كان مقرونا باحلجة فهو آمث ملخالفته قوله تعاىل

  . ؟ 

  .أينعم يا شيخ يف سؤال ثاين : السائلة 

  .تفضلي  :الشيخ 

  .هل حياسب الفرد على ما جيول يف ذهنه من أفكار أو نوايا وأعمال غري جيدة : السائلة 

  .كيف   :الشيخ 

  . ...يف تفكريه يعين أن اإلنسان ينوي أنه يعمل أي عمل مث ال يقوم ذا العمل أو بفكر : السائلة 

  . شو العمل خري أم شر  :الشيخ 

  .شر مثال : السائلة 

إن اهللا  جتاوز يل عن أميت ما حدثت به أنفسها ما مل تتكلم أو تعمل به : ( يقول الرسول عليه السالم  :الشيخ 

ا عزوجل بكرمه فإذا فكر املسلم أن يعمل شرا مث مل خيرج هذا الشر من دائرة الفكر إىل دائرة العمل فربن) . 

  .وفضله وعدله ال يؤاخذ بذلك عباده 

  .نعم : سائلة 

  .واضح  :الشيخ 

نعم ، وسؤال أخري يف الكلية بتدريس املناهج يعين يف الرتبية اإلسالمية يف عندهم منهاج امسه التجويد أو : سائلة 

  التالوة فهل جيوز للبنت أن جتود أو تتلو القرآن أمام األستاذ ؟ 

  . ال :الشيخ 

  . ولو حبكي األستاذ أنه جييزه ألن هذا يف حالة طلب العلم : السائلة 

األستاذ منحرف عن الشريعة املناهج منحرفة عن الشريعة هذا ما ندخل فيه ؛ لكن امرأة تقرأ القرآن  ... :الشيخ 

  .بتجويد أمام رجل غريب عنها أجنيب ليس مبحرم فهذا ال جيوز 

  . مات وإن كان عليها عال: السائلة 

خاصه  ...يا بنيت أنا ما بدخل يف امتحان ما امتحان مناهج خمالفة للشريعة أنا بتسألين جباوبك أما  :الشيخ 

بعض البنات بكونوا حباله ال جيوز لبعض األساتذة بأن يسمعوا التالوة فممكن تلمح تلميح ناعم أنه أنا ما عندي 

ى احلائض مثال القراءة لكن أكثر األساتذة والدكاترة اليوم يقولون استعداد أن أقرأ طبعا حنن ما نقول بأنه حيرم عل

بتحرمي ذلك فلو طلب من البنت أن تقرأ أمام الرجل األجنيب اللي هو أستاذها فممكن تتعذر بذلك وتنتهي 



  .املشكلة ؛ املهم أن تعريف احلكم الشرعي بعدين تعريف وين رأسك 

دليل على أن السبحه بدعة وأا مل تكن أيام الرسول عليه صلى اهللا  سؤال أخري سؤال أخري هل يوجد: السائلة 

  .عليه وسلم 

  .هذا السؤال قبل األخري  :الشيخ 

  .هذا األخري : السائلة 

  .ما أنت قلت إن هذا السؤال األخري يف السابق :الشيخ 

بصورة خاصة أن يعقدن  السبحة مثل املولد ، الرسول كان يعقد التسبيح بيمينه أوال وحظ النساء :الشيخ 

يعقدن يف األنامل فإن مسئوالت ومستنطقات يوم القيامة ( باألنامل وعلل ذلك بعلة ال توجد يف املسابح قال 

نامل ملصلحة فالعقد باأل ))اْليَـْوَم َنْخِتُم َعَلى َأفْـَواِهِهْم َوُتَكلُمَنا َأْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوَن (( ) 

  .واضح .  ...العاقل يسجل لنفسه شهادة خريه طيبة لصاحله يوم القيمة ؛ أما املسبحة فتفىن مع كل هذا 

  .نعم واضح اهللا جيزيك اخلري : السائلة 

  .أهال  :الشيخ 

  رن التليفون 

  .السالم عليكم : أبو ليلى 

  . وعليكم السالم  :الشيخ 

  .مساك اهللا باخلري : أبو ليلى 

  .مساك اهللا باخلريات  :لشيخ ا

رواه ). ال تغزى الكعبة بعد هذا اليوم إىل يوم القيامة ( أستاذي عندي حديث بدي استفسر عنه  : أبو ليلى 

كأين به أسود أفحج يلعقها ( وقوله ). يغزو جيش الكعبة فتخسف م ( الرتمذي ويف صحيح اجلامع ؛ وحديث 

  . د من الفتح ما هو التوفيق بني هذين احلديثني يف البخاري موجو ) .  ...حجرا حجرا 

  . الغزو غري خراب الكعبة  :الشيخ 

  .الغزو غري خراب الكعبة : أبو ليلى 

نعم ، الغزو معناه استحالل الكعبة واستعباد أهلها وإىل آخره ، هذا من وجهه ؛ وغزو الكعبة ممكن  :الشيخ 

  .يصري جمه مث هزمه 

  . هجمه وهزمه : أبو ليلى 



هجمه مث ازام هجوم يعقبه ازام ؛ هذا وجه من وجهني للتوفيق ، الوجه ثاين أنه ما تغزى إال يف آخر  :الشيخ 

  .الدهر ويف آخر الدهر دم الكعبة حجرا حجرا ؛ أما ما قبل ذلك فال تغزى وضح لك 

عرفات يوم اجلمعة كأنه يوجد نعم أستاذي ؛ شيء ثاين يف بعض الناس أقنع منهم بالنسبة للوقفة ب: أبو ليلى 

  . أفضلية أكثر 

األفضلية أكثر موجود استنباطا باعتبار اجتماع عيدين عيد اجلمعة وعيد الوقوف يف عرفة ؛ أما هناك  :الشيخ 

  .حديث يتداوله العامة أنه إذا اجتمع الوقوف يف عرفة مع يوم اجلمعة بتكون بسبعني حجة هذا ال أصل له 

  . له ال أصل : أبو ليلى 

  .نعم  :الشيخ 

  .جزاك اهللا خريا : أبو ليلى 

  .وإياك  :الشيخ 

  .أستاذي يف سؤال من أحد اإلخوة : أبو ليلى 

  . هل جتوز احلجة يف أموال موظف البنك  :السائل 

  .هل جتوز احلجة من أموال البنك موظف البنك طبعا : أبو ليلى 

يسقط الفرض عن صاحب هذا املال احلرام لكن ليس له عليه أجر  احلج إىل بيت اهللا احلرام باملال احلرام :الشيخ 

.  

  .جزاك اهللا خريا : أبو ليلى 

  . وإياك  :الشيخ 

  . والسالم عليكم : أبو ليلى 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 
  


